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لكلم على قوله تعالى:{وكنتم أزواجا ثلثه... إلىمقدمة عن مختصرات تفسير ابن كثير- النهي عن الكتابة - ا
والسابقون السابقون}. قوله:

الشيخ: عبد الكريم الخضير

الحمد ل رب العالمين وصلى ال وسلم، وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
ف5ي درس الم5س ج5اء س5ؤال ع5ن مختص5رات اب5ن ك5ثير، وذك5رت مختص5ر الش5يخ أحم5د ش5اكر، ث5م بع5د ذل5ك ترك5ت
الب55اقي، يعن55ي نس55يانا، فم55ن م55ن مختص55راته إض55افة إل55ى عم55دة التفس55ير ع5ن الح55افظ اب55ن ك55ثير للش55يخ أحم55د ش55اكر،
الذي ذكرن5اه ب5المس منه5ا مختص5ر لمحم5د نس5يب الرافع5ي، وه5و مختص5ر جي5د، وعلي5ه تعليق5ات جميل5ة لس5يما بم5ا
يتعلق بالعقيدة، فيه أيضا مختصر لمجموعة من المشايخ من مدرسي دار الحديث بمكة، صدر ح5ديثا وه5و كت5اب
جي55د يمث55ل نف55س الح55افظ اب55ن ك55ثير لن55ه م55ن أس55لوبه، وله55م عناي55ة ف55ي القتص55ار عل55ى الح55اديث الص55حيحة، فه55و
مختص555ر جي555د، في555ه أيض555ا مختص555ر للش555يخ ص555في المب555اركفوري، مختص555ر ن555افع، ه555ذه المختص555رات الربع555ة كله555ا
اطلع55ت عليه55ا وكله55ا جي55دة ونافع55ة، هن55اك مختص55رات أخ55رى ل أس55تطيع الحك55م عليه55ا لن55ي التص55ور عنه55ا لي55س
بكامل، أما هذه فحصتها وخبرتها، فأربعة مختصرات كلها نافعة، وفي الدرجة الولى منها كمختصر الشيخ أحم55د
ش55اكر إل55ى س55ورة النف55ال، ه55ي الخمس55ة الج55زاء ال55تي طبع55ة ف55ي وقت55ه وأش55رف عل55ى تص55حيحها وص55اغ بأس55لوب ل
نظير له، ثم بعد ذلك مختصرات متقاربة، لسيما مختصر الشيوخ المدرسين في دار الح5ديث م5ع مختص5ر الش5يخ
المب55اركفوري متقارب55ة عل55ى ح55د ك55بير، مختص55ر الش55يخ محم55د ب55ن س55يد الرافع55ي مختص55ر أك55ثر اختص55ار من55ه لك55ن

ميزته في التعليقات التي ذكرها الشيخ -رحمه ال-. 
وفي أيضا مسألة أشرنا إليها وطلب بعض الخوة التفصيل فيها، وهي مسألة النهي عن الكتابة في حديث أبي

 قيل أن((ل تكتبوا عني شيئا سواء القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فل يمحه))سعيد في صحيح مسلم: 
هذا كان في أول المر خشية أن يختلط غير القرآن بالقرآن، ومنهم من حمل النهي على كتابة غير القرآن مع
القرآن في صفحة واحدة، ومنهم من قال: إن النهي عن الكتابة خشية أن يعتمد الناس على الحفظ على الكتابة

ثم يضيع الحفظ، ول شك أن الكتابة لها أثر في إضعاف الحفظ، وكل إنسان يجرب هذا من نفسه، يعني إذا
كتبت أي معلومة وأودعتها الورق، لم تهتم بحفظها، والرقام شاهدة بذلك بينما كان الناس في الهواتف العادية

معهم دليل بعض الرقام يحفظها لنه تهمه، وبعضها يكتبها فيحفظها بالكتابة، لي نظير ما في الن من كتابات
في الجوال وأرقام في الجوال، تجد النسان ل يحفظ ول رقم أمه ول أبيه، لماذا؟ لنه معتمد على كتابتها، لكن لو
لم توجد هذه الخدمة اضطر أن يحفظها ولو أقرب الناس إليه، والناس يختلفون في الحافظة بالنسبة لهم تختلف
من شخص إلى آخر، عرفنا أناس ل يحملون الدليل دليل الهاتف، يعني قبل وجود الجولت ل يحملون الهاتف

نما يحفظون كل ما يسمعون من الرقام، وبعضهم ل يستذكر ول رقم واحد، وبعضهم يستذكر شيئا وينسى Uوا
أشياء، وكلفة ذلك ممن له اهتمام بأي شيء بالسيارات مثل تجده ما تمر عليه سيارة إل وقد حفظ الرقم، لكن لو



كتب عنده نسيه، وهذا هو الذي حصل، لم نهي عن الكتابة اعتمد الناس على الحفظ، صاروا كلهم حفاظ ثم أذن
، الحديث في الصحيين، قال أبو هريرة: "ما كان أحد من أصحاب رسول ال((اكتبوا لبي شاه))فيها فيما بعد: 

- صلى ال عليه وسلم- أكثر حديثا مني إل ما كان من 
عبد ال بن عمر فإنه كان يكتب ول أكتب"، ثم استمرت الكتابة فردية كل واحد يكتب مروياته ويختصر عليها،
إضافة إلى اهتمام الناس بالحفظ في الصدر الول، والحفاظ ما اعتمدوا على الكتابة كليا لكن لما أذن بالكتابة
والتدوين الرسمي من قبل عمر بن عبد العزيز بل أمر به، عمر بن عبد العزيز أمر بالكتابة وأن تدون السنة

تدوينا عام شامل فصنفوا المصنفات، ومازالت هذه المصنفات..... حتى اعتمد الناس على الكتابة ونسي الحفظ،
إلي أعلم البرامج الموجودة اللية حفظت لنا خمس مائة ألف حديث، يعني: بطرق ورواياته، يعني خمسمائة

طريق، يعني بدون تكرار ل يصل ول إلى عشر هذا المقدار، لكن الحديث يكون له عشرين أو ثلثين طريق يعد
حديث واحد،يعد أحاديث في العرف السابق، يعد أحاديث في العرف السابق، وفي عرف المتأخرين يعد حديثا
واحدا إذا كان الصحابي واحد، ومع ذلك يحفظ المام أحمد سبعمائة ألف حديث، أكثر من البرامج الموجودة،

وأبو داوود خمسمائة ألف، وغيره ست مائة ألف وهكذا المقصود أن الناس استرسلوا في التصنيف واعتمدوا على
الكتابة فنسوا بل ضاع الحفظ، إلى أن وصلنا إلى وقتنا أو إلى قريب من وقتنا والناس ل يحفظون، يعني: الذي
يحفظ البلوغ يقال له محدث، الذي يحفظ البلوغ يقال له محدث، من الذي يجرى على حفظ المنتقى أربعة ألف

حديث من غير سند وفي سطر أو سطرين، هذا نادر جدا ثم بعد ذلك أفنية هذه السنة المندثرة، ولو كانت
تختلف عن طريقة المتقدمين لن المتقدمين يحفظون بالطرق وبالسانيد والمتون كاملة، وهؤلء يقتصرون على
المقتصرات،وعلى كل حال هي نعمة، وفتح بالنسبة للحفظ السنة، وال المستعان، استمر المر على الكتابة،

وصار الناس يكتبون ويودعون النصوص، وقل الحفظ صار هو على حساب الحفظ ثم جاءت المطابع، جاءت
المطابع التي تطبع الكتاب في عشرة مجلدات وعشرين مجلد، وازداد المر سواء، لن طالب العلم يشتري فتح
الباري، أو تفسير الطبري ويودعه في الدالوب عنده في الرف، ومتى يرجع إليه؟ متى يرجع إليه؟ عند الحاجة،

لكن لو لم توجد هذه المطابع لضطر أن يستعيره ويطلع عليه ليعيده إلى صاحبه، أو يضطر أن يكتب ما
يحتاجه منه والكتابة رغم أنها على حساب الحفظ إل أنها وسيلة من وسائل تثبت العلم، يعني: العتماد على

اللت لما جاءت اللت لشك أنه بان النقص في الناس، اعتمد الناس على هذه اللت بحيث يتيسر له المر
بضغطة أزر خرج لك الحديث من أربعين طريق ثم ماذا إذا أغلق هذا الجهاز كم يثبت في ذهنه من حديث؟
الجواب: ل شيء، يعني خيال يعني يثبت له شيء ما يعطيه تصور عن الحديث ول إجمال لكن الذي يكتب

أفضل من الذي يعتمد على اللة بكثير، ومن يعتمد على الحفظ أفضل بكثير من الذي يكتب، لن العلم لسيما
نصوص الوحيين ل بد لها من حفظ، ما يعتمد فيها 

على مجرد التماس أو تعبير أو تذكر أو شيء ل لنها علمي5ة محض5ة، تحت5اج إل5ى ح5افظ قوي5ة وتحت5اج أيض5ا إل5ى
ن ك5ان ييس5ر، ييس55ر بالنس5بة Uفه5م دقي5ق، عل5ى ك5ل ح5ال ك5ل م5ا اس5تحدث ش5يء جدي5د ص5ار عل5ى حس5اب العل5م، وا
لط55الب العل55م، يخ55دم طلب العل55م لك55ن العل55م م55تين ل يس55تطاع براح55ة الجس55م، ل يس55تطاع العل55م براح55ة الجس55م، ه55ذا
ق5اله يحي5ى اب5ن ك55ثير كم5ا ف5ي ص5حيح مس5لم ف55ي كت5اب الم55واقيت، م55واقيت الص5لة، وك55ثير م5ن الش5راح تعج5ب م5ن



إي55راد ه55ذا الث55ر ف555ي ه55ذا الموض555ع، وق555ال يحي55ى اب55ن أب55ي ك55ثير: "ل يس555تطاع العل55م براح555ة الجس555م"، أي55ن م555واقيت
الص5لة وق5ت ص5لة الص5بح وق5ت ص5لة الظه5ر، ص5لة العص5ر إل5ى أخ5ره بي5ن الح5اديث ل يس5تطاع العل5م براح5ة
الجسم، بعضهم يقول: ه5ذه مقحم5ة ماله5ا، يعن5ي: ماله5ا مناس5بة، ولك5ن الم5ام مس5لم أعجب5ه تص5رف بع5ض الحف5اظ
م55ن ال55رواة ف55ي س55ياق المت55ون والس55انيد، فهجم55ت علي55ه ه55ذه الجمل55ة م55ن حي55ث ل يش55عر ليب55ن لطلب العل55م أن55ه ل
يمكن أن يودعك مثل هذا العلم وهذا الحفظ إل مع التعب، فالتحصيل ومن قرأ في سير العلماء ورأى من ص55برهم
على ش5دائد التحص5يل، ه5ان عن5ده ك5ل ش5يء، ورأى أن العل5م ل يمك5ن أن ي5أتي به5ذه الس5هولة، ل ب5د م5ن معان5اة ل
بد من تعب، واحد من الشيوخ توفي - رحمة ال عليه - قبل قبل ستين سنة، توفي - رحمة ال علي5ه - ف55ي ليل5ة
زواج55ه، ف55ي ليل55ة ال55زواج لم55ا دخ55ل عل55ى الم55رأة ت55ذكر آي55ة، فأش55كل علي55ه معناه55ا ف55دخل مكتبت55ه فل55م يف55ق إل ب55أذان
الص55بح، م55ن تفس55ير إل55ى تفس55ير م5ن تفس55ير إل55ى آخ55ر، ليل55ة ع55رس ليل55ة زواج، وقب55ل أن يقض55ي ش55يء م55ن ح55اجته،
العل55م يحت55اج إذا أعطيت55ه كل55ك أعط55اك بعض55ه، لك55ن إذا تراخي55ت م55ا أمس55كت ش55يء، فعلين55ا أن نهت55م ف55ي تحص55يل
العلم، والملحظ على بع5ض طلب العل5م أنه5م ص5اروا يعتم5دون عل5ى ه5ذه اللت وف5ي النهاي5ة ل ش5يء ل ش5يء،
قد يقول قائل: إن هذه اللت نفعت كانت في السابق طالب العلم يس5تطيع أن يخ5رج الح5ديث م5ن خمس5ة مص5ادر
ف5ي س5اعة أو س5اعتين، الن الح5ديث يخ5رج ل5ه م5ن عش5رين وثلثي5ن مص5در ف5ي خم5س دق5ائق، ويطل5ع عل5ى م5ا ل5م
يطلع عليه من نفسه، نقول: هذه اللت نعمة من نعم ال، لكن ينبغي أن تستغل عل5ى ال5وجه الن5افع، ه5ذه اللت
يس55تفاد منه55ا م5تى، ل يس55تفاد منه5ا ف55ي تحص55يل العل55م ول تأص5يله، إنم5ا يس55تفاد منه55ا إذا ض55اق ال55وقت أو للختب55ار
العمل، يعني خطيب بق5ي علي5ه خم5س دق5ائق وعن5ده ح5ديث ل ي5دري م5ا درج5ة ه5ذا الح5ديث نق5ول: م5ا ف5ي م5انع أن
تستفيد من هذه اللت وتعرف درجة الحديث، لن5ه م5ا ف5ي خي5ار الن، الث5اني: م5ن أراد أن يخت5بر العم5ل، ح5رص
عل55ى تخري55ج الح55ديث مثل، أو الطلع عل55ى أق55ول أه55ل العل55م ف55ي مس55ألة م55اء بأدلته55ا، وجم55ع م55ا جم55ع ث55م أراد أن
يختبر عمله، هل هناك طريق لم يطلع عليه؟ هل هناك مصدر لم يصل إليه؟ هل هناك قول ما استطاع الوقوف
علي5ه؟،  يمك5ن أن يس5تفاد م5ن اللت وحينئذ الق5در ال5زائد عل5ى م5ا تعب5ت علي5ه يج5د ف5ي القل5ب حاج5ة ماس5ة فيثب5ت
حينئذ، أم555ا أن تعتم555د عل555ى الل555ة م555ن أو الم555ر، أص555لك م555ا تهيئة، لك555ن إذا ل555م يب555ق إل الق555در ال555ذي لم تس555تطع

الوقوف عليه فإنه حينئذ يثبت في القلب بل شك، وحينئذ يستفاد من اللت بقدر الحاجة. 
 م/ن غي/ر{قل هو ال أح//د}هل يجوز تعليق لوحات مكتوب فيها ما شاء ال ل قوة إل بال، أوجزء من سورة: 

أن يعتقد فيها شيء؟ 
{هو آيات بينات فيذكر ال ينبغ5ي أن يص5ان ع5ن المته5ان، والق5رآن م5ا أن5زل له5ذه الم55ور، م5ا أن55زل لتعلي55ق إنم5ا

ل بد أن يكون في الص5دور محف5وظ ويتب5ع ذل5ك التلوة ح5ق تلوت5ه،] 49: سورة العنكبوت[ صدور الذين أوتوا العلم}
ثم بعد ذلك العمل مهم. 

م//ا حك//م ق//ول ص//دق ال العظي//م بع//د ق//راءة آي//ات م//ن الق//رآن وك//ذلك كتابته//ا بع//د كتاب//ة الي//ات س//واء ك//انت
مسائل....؟ 



ن أشار بعض المفسرين، يعني قال القرط55بي Uأما التزام ذلك فليس له أصل، التزامه في كل القراءة فل أصل له، وا
وغي5ره: ينبغ55ي لم5ن ق55رأ ش55يء م55ن الق5رآن وف55رغ من55ه أن يص55دق ال ويش55هد لن55بيه ب55البلغ وهك55ذا، لك5ن ال55تزام ذل55ك ل

ن ذكر أحيانا ل مانع له أما أن يلتزم في كل القراءة فل.  Uأصل له، يعني وا
يقول: هل يج/وز اس//تعمال جه/از ع/ارض البروجك//تر خ/اص بالمس/جد، ه/ل يج/وز اس//تخدامه ف/ي مرك/ز ص/يفي

لدعوة الشباب؟ 
أول: هذه الجهزة تعرفون أنها محدثة، واستعمالها في العبادات استعمال للمحدث في العبادات، ليتوسع الناس في
مثل هذه اللت توسعا غير مرضي، يعني الصل أن هذه الجه5از ال5ذي يبل5غ لم5ا ج5اء إل5ى المس5لمين اختل5ف ف5ي
هذه العبادة، فمنهم من مات ولم يستعمله، يقول: استعمل الجهاز في صلة أو في قراءة أو ف5ي عل5م ه5ذا مح5دث،
وليس عليه أمر النبي - عليه الصلة والسلم - ول عنه فنعته على ه5ذا، عل5ى أن5ه نع5ت ومبت5دأ، ومنه5م م5ن رأى
أن مث55ل ه55ذا الجه55از ال55ذي يبل55غ الص55وت الحاج55ة إلي55ه داعي55ة، ف55إذ دع55ت الحاج55ة إل55ى مث55ل ه55ذا م55ن غي55ر مفس55دة
ومص555لحته راجح555ة وأمك555ن تخريج555ه عل555ى وج555ه ص555حيح فيك555ون بمثاب555ة المبل555غ، أي: يس555ميه أه555ل العل555م المس555تملي،
المس555تملي ف555ي ال555دروس فالش555يخ ل يس555تطيع أن يبل555غ عش555رة الل555ف فه555ل يق555ول ل555ه عش555رة م555ن المبلغي555ن ال555ذين ه555م
يسمونهم المستملين، يس5مى المس5تملي واح5ده المس5تملي، فيك5ون واح5د ف5ي ه5ذه الجه5ة وواح5د ف5ي الجه5ة ه5ذه وواح5د
بعد عشرة ص5فوف، والث5اني ك5ذلك، إل5ى العش5رة، ف5إذا ق5ال الش5يخ كلم5ا نقل5ه إل5ى الق5رب إل5ى البع5د وهك55ذا،إلى أن
يصل إلى أخر الجمع، ه5ذا مس5تملي وه5ذا بمث5ابته، ول5ذلك الن ن5در أن يوج5د م5ن ينك5ر ه5ذه اللت ف5ي المس5اجد،
ويندر من يقول أن الصلة......لكن مع ذلك التوسع الموجود ف5ي اس5تعمال ه5ذه اللت غي5ر مرض5ي، يعن5ي تج5د
المسجد ما فيه إل خمسة أشخاص، المام وخلفه أربعة وتوجد مكبر صوت ما يخرج الربعة إل بصداع، يرفعون
الص555وت والم555ؤثرات عل555ى ش555ان أي555ش؟ ه555ؤلء يكفيه555م ص555وت الم555ام، يكفيه555م ص555وت الم555ام، وتج555د بع555ض الن555اس
يتص555رف ف55ي الص55لة م55ن أج55ل متابع55ة ه55ذا المك55بر تص555رفات ل تلي55ق بالص55لة، فتج55ده إذا س55جد يم555د عنق55ه إل55ى
المكبر الذي في الرض من أجل أن يكون صوت التكبير، ول داعي لهذا كله، يعني: هن5اك أجه5زة متط5ورة تلتق5ط
من بعيد ل تحت5اج إل5ى مث5ل ه5ذا، عل5ى ك5ل ه5ذا الم5ور أن5ا م5ن وجه5ة نظ5ري أن الن5اس توس5عوا فيه5ا، توس5عوا فيه5ا
ينبغ5ي أن يقتص5ر فيه5ا عل5ى ق5در الحاج5ة، ن5أتي إل5ى البروجك5تر والتص5وير حف5ل تحفي5ظ الق5رآن يك5ون في5ه تص5وير.
يك55ون في55ه ع55رض عل55ى ش55ان أي55ش؟، يعن55ي بع55ض الخ55وان الق55ائمين عل55ى ه55ذه العم55ال يق55ول: إنن55ا إذا ص55ورناها
وعرضناها على التجار وراء هذا العمل تبرعوا لمثل هذه المشاريع، لكن لو نكلمهم من دون، من دون صور وم5ن
دون ع55رض وم55ن دون ك55ل ه55ذا ل يوج55د، م55ا عن55د ال ل ين55ال بس55خطه، فعلين55ا أن ننتب55ه لنن55ا نتق55رب إل55ى ال به55ذه
الم55ور، ننتب55ه لمث55ل ه55ذه التص55رفات إض55افة إل55ى ذل55ك أن55ه يخ55رج مث55ل ه55ذا الجه55از إل55ى مرك55ز ص55يفي، يعن55ي ال55ذي
تبرع به أوقف5ه عل5ى ه5ذه المك5ان، ه5ذا عل5ى الق5ول ب5أنه ل ش5يء في5ه م5ع أنن5ي ل أق5ر مث5ل ه5ذه الم5ور ل جمل5ة ول
تفص5يل، لك5ن بع5ض المش5ايخ يتس5امح ويحض55ر ويش55غل حف5ل عل5ى م5ا ق55الوا وه55و موج55ود ويص55ور ول ينك5ر، نق5ول:

أيضا هذا تعدي على إيقاف هذه اللة على هذه المكان، هذا على فرض القول بأن مثل هذا سائب، أو لئق. 
رجل مسبوق سلم إمامه بعد الثلثة في الصلة الرباعية فق//ام يكم//ل ث//م ذك//ر الم//ام فق//ام للرابع//ة؟ الس//ؤال: ه//ل

 يرجع المأموم المسبوق ليأتم بإمامه أم ل؟



نعم يرجع، له أن يرجع لنه لو لحق به ابتداء في الرابعة صلته صحيحة،إذا يرجع. 
يق//ول: ف//ي مس//ند الم//ام أحم//د - رحم//ه ال تع//الى- نج//د أح//اديث بع//ض الص//حابة ف//ي غي//ر مس//ند الص//حابي

نفسه، فمثل نجد في آخر مسند عمر حديثا لنس وست أحاديث لبن عمر كما في طبعة الرسالة؟ 
 طبع55ة الرس55الة أخ55ذت م55ن الطبع55ة الول55ى الميمني55ة بترتيبه55ا، لك55ن ل ش55ك أن المس55ند ص55نف ق55ديما، ونس55خه ك55ثيرة
ومتفاوت55ة ف55ي بعض55ها م55ا لي55س ف55ي البع55ض، وال55ترتيب أحيان55ا يختل55ف، عل55ى ك55ل ح55ال ت55أليف المتق55دمين ل يحاس55ب
مؤلفيها كما يحاس5ب المؤل5ف المت5أخر، فالمتق5دمون له5م ط5رائف ف5ي التص5نيف، ه5م يعت5برون ال5ترتيب ترتي5ب الكت5ب
يعني فضلة، وليس من م5تين العل5م، يعن5ي ه5و مج5رد فقي5د العل5م وط5الب العل5م لك5ن لي5س ه5و الس5اس، الس5اس أن
تجمع مرويات هذا العالم في هذا الكتاب س5واء تقدم5ة أو ت5أخرت، ول5ذلك تج5د أحيان5ا ف5ي المناس5بات فيه5ا ش5يئا م5ن
القلق، منسبة إي5راد الح5اديث تح5ت الب5اب أو ب5اب بع5ده ب5اب، تجدي5د فيه5ا ش5يء م5ن ال5ذي ل تظه5ر ل5ه مناس5بة،إذا
إضافة إلى أن هذه المؤلفات يعني طرائق التصنيف فيها عند المتق5دمين فيه5ا تختل5ف ع5ن المت5أخرين، فمثل يخ5رج
المام أحمد ويروي المام أحمد بإجماع ما ف5ي ح5د خ5الف ه5ذا، ص5نفه الم5ام أحم5د، إذا مالف5ائدة م5ن ق5ولهم ح5دثنا
عبد ال قال حدثنا أبي، في المسند وعبد ال يروي المسند عن أبيه، طيب ما الذي دخل الراوي في الكتاب، نق55ول

هذه طريقة للمتقدمين الراوي يثبت اسمه في الكتاب، لتتبين أن هذه النسخة من هذا الكتاب برواية فلن. 
ح5دثنا يحي5ى ب5ن يح5ي ق5ال: أخبرن5ا مال5ك، يستش5هد مص5نفات الش5افعي، ح5دثنا ض5بيه ق5ال: ق5ال الش5افعي، وال5ذي ل

يعرف هذه الطريقة يحكم على هذه الكتب بأنها ليست لهؤلء الئمة، كما صنف بذلك من صنف بالنسبة للم 
للم5ام الش5افعي كت5ب م5ن كت5ب إص5لح أش5نع خط5أ ف5ي التاري5خ الس5لمي، الم ليس5ت للم5ام الش5افعي عل5ى ش5ان
أيش؟ على شان فيه5ا ح5دثنا الربي5ع ق5ال: أخبرن5ا الش5افعي أو ق5ال الش5افعي. ه5ذا ل يع5رف هج5وم بمج5رد وج5ود اس5م
الراوي ف5ي الكت5اب، الم للم5ام الش5افعي بإجم5اع م5ن تق5دم م5ن الش5افعية وغيره5م، المس5ند للم5ام أحم5د بإجم5اع م5ن
س55بق م55ن الحنابل55ة وغيره55م، وك55ذلك الموط55أ وس55ائر الكت55ب، عل55ى ك55ل ح55ال ط55رائق المتق55دمين تختل55ف ع55ن طريق55ة
المتأخرين في التصنيف، ومعلوم أن التصنيف كغي5ره م5ن الم5ور ال5تي تح5دث ش5يئا فش5يئا تج5دون ف5ي الت5أليف أول
ما يؤلف في الفن صغير ثم بعد ذلك ي5أتي م5ن يزي5د عل5ى ه5ذا المؤل5ف مس5ائل وأب5واب وفص5ول ث5م ي5أتي م5ن يرت5ب

وينظم ويهذب وهكذا في جميع العلوم. 
.))أبدا فاقة تصبه لم ليلة كل((إذا قرأت كل ليلة هذا يقول: ما صحت حديث فضل سورة الواقعة: 

ذكرنا بالمس أنه حديث ضعيف من حديث ابن مسعود. 
يقول: في حديث أن الرسول -عليه الصلة والسلم- أشد حياء من العذراء في خدرها؟ كيف ذلك والعذراء ف//ي

خدرها تكون أقل حياء منها في غيرها؟
ه5ذا الكلم م5ا ه5و بص5حيح الع5ذراء البك5ر أش5د حي5اء م5ن غيره5ا ويض5رب به5ا المث5ل، ه5ذا إذا ك5انت الفط5ر س5ليمة،
أم55ا إذا مس55خت الفط55ر، وتغي55رت الفط55ر كم55ا ه55و الح55ال ف55ي عص55رنا ه55ذا ل يمك55ن أن يق55اس عليه55ا أح55د، ب55ل تج55د
الع5ذراء أق5ل حي5اء م5ن أم5ه أو ج5دتها ال5تي عاص5رت الحي5اة وعايش5ت الن5اس، والكتاب5ات الن تن5م ع5ن ش5يء، يعن5ي
تجد بنت ما تزوج5ت تكت5ب ف5ي ش5ريط عل5ى قن5اة أو عل5ى ش5يء تكت5ب ش5يء يس5تحي الرج5ل م5ن قراءت5ه فض5ل ع5ن

النطق به، هؤلء ليسوا بمقياس الكلم فيمن بقي على فطرته، ولن تجتمع شياطين النس والجن. 



والسئلة كثيرة نحتاج إلى أوقات للجابة عليها، فنرجع إلى تفسير سورة الواقعة. 
يعني: في القيامة، يكون الناس أصناف {وكنتم أزواجا}يق55ول المؤل55ف -رحم55ه ال تع55الى - ف55ي تفس55ير الس55ورة: 

كما أنهم في الدنيا أصناف، هم في الدنيا أصناف وهم في الخرة أصناف، الدنيا دار ابتلء، الن/اس فيه/ا عل/ى
{ث//م ثلثة أصناف، الناس فيها على ثلثة أصناف: منهم: السابق، ومنه//م: المقتص//د، ومنه//م: الظ//الم لنفس//ه،

:س55ورة ف55اطر[ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ب//الخيرات}
 وهو نظير التقسيم الذي سيأتي، فالسابق هم السابقون هنا، والمقتصد ه5م أص5حاب اليمي5ن، والظ5الم لنفس5ه ه5م]32

أصحاب الشمال، التقسيم هنا والتقسيم هناك، مع أن أهل العلم يختلفون ف5ي القس5م الث5الث، إل5ي ه5و الظ5الم لنفس5ه،
م55ا المقص55ود ب55ه؟ الس55ابق مع55روف ق55الوا عن5ه: أن55ه ه55و ال55ذي يفع55ل الم55أمورات، س55واء ك55انت واجب55ات أو مس55تحبات،
وي555555تركون المنهي555555ات، س555555واء ك55555انت محرم555555ات أو مكروه555555ات، والمقتص555555د ال555555ذي يقتص555555ر عل55555ى ال555555واجب وي555555ترك
المحرم،ويفرط في شيء من المن5دوبات وق5ل يرتك5ب ش5يء م5ن المكروه5ات، ه5ذا مقتص5د، لن ه5ذا كف5اف ل ل5ه ول
علي55ه، يعن55ي أب55رأ خ55رج م55ن عه55دة ال55واجب والمح55رم وم55ا ع55د ذل55ك ترك55ا المن55دوبات لن55ه ل يع55اقب عليه55ا، وارتك55ب
بعض المكروهات لن5ه ل يع5اقب عل5ى فعل5ه، ه5ذا مقتص5د، نق5ول للول: ال5ذي اش5ترى س5لعة وباعه5ا برب5ح والث5اني:
باعها برأس ماله يبقى الثالث، الظالم لنفسه: هو الذي ب5اع بخس5ارة، ب5اع بخس5ارة، لك5ن ه5ل القس5ام كله5ا ف5ي دائرة

{ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادن/ا فمنه//م ومنه//مالسلم؟ لن آية الملئكة آية فاطر تدل على ذلك، 
فكله5م مص5طفون، ويبق5ى أن الظ5الم نفس5ه ال5ذي ظل5م نفس5ه ب5ترك بع5ض الواجب5ات وارتك5اب] 32:سورة ف5اطر[ ومنهم}

بع55ض المحرم55ات، وه55ل يط55ابق التقس55يم ال55ذي عن55دنا، الس55ابقون، أص55حاب اليمي55ن،  أص55حاب الش55مال، ي55أتي ف55ي
أص55حاب الش55مال، م55ا أع55د له55م ف55ي الخ55رة م55ن الع55ذاب، فم55ن ق55ال إن الظ55الم لنفس55ه، ف55ي آي55ة ف55اطر يش55مل المس55لم
المسرف على نفسه بترك بعض الواجبات، وارتكاب بعض المحرمات، كما أنه يشمل من ظلم نفس5ه بم5ا ه5و أك5بر
من ذلك م5ن الش5رك والكف5ر والنف5اق، في5دخل في5ه م5ن المص5طفين م5ن ي5دخل، وي5دخل في5ه أيض5ا م5ن خ5رج ع5ن دائرة

السلم بارتكابه ما يخرجه عنها.
القسم الول: هم السابقون ثم أصحاب اليمين، ثم أصحاب الشمال، أصحاب القسم الول الذي ه5م الس5ابقون، ه5م
المقربون والقسم الثاني: هم البرار، فالمقربون أعل5ى درج5ة م5ن الب5رار، والب5رار ل ش5ك أن العاقب5ة له5م حمي5دة ول
إش55كال بالنس55بة له55م، لك55ن المقرب55ون أفض55ل منه55م، وه55م المع55بر عنه55م بالس55ابقين، المقرب55ون له55م أعم55ال والب55رار له55م
أعمال، بالنسبة لعمال البرار وهي دون أعمال المقربين دونها لكنها أعم5ال توص5لهم إل5ى الجن5ة، وتنجينه5م ب5إذن
ال م55ن الن55ار، وك55ل ذل55ك برحم55ة أرح55م الراحمي55ن، يق55ول أه55ل العل55م: إن حس55نات الب55رار س55يئات المقربي55ن، حس55نات
الب55رار س55يئات المقربي55ن، لي55س معن55ى ه55ذا أنه55ا س55يئات يع55اقبون عليه55ا، لكنه55ا أعم55ال أق55ل م55ن مس55تواهم، إذا س55لم
الم55ام واس55تقبل الم55أمومين ورأى رجلي55ن يقض55يان م55ن الص55لة م55ا يقض55يان، ق55ال: فلن ال يه55ديه ف55اتته ركع55ة أو
ركع55تين، وق55ال للث55اني: ودخ55ل بع55ده ف55اتته ثلث ركع55ات، م55ا ش55اء ال فلن ص55لى م55ع الجماع55ة، الن55اس يتف55اوتون،
الناس منازل بقدر أعمالهم، يعني: إنسان يلم لو فاتته تكبيرة الحرام، وأخر لو جاء بع5د ف5راغ الن5اس م5ن الص5لة
يقول: ما شاء ال، لن5ه ه5ذا معن5ى ق5ولهم حس5نان الب5رار س5يئات المقربي5ن، ه5ذا بالنس5بة لك5ونه أدرك ركع5ة بالنس5بة
للحسن، لكن الذي فاتته ركعة بالنسبة له سيئة، ول يعني أن هذا أن هذه سيئة يعاقب عليها ل الميزان واحد، لك5ن



معنى ذلك أن بعض الناس يؤاخذ بما ل يؤاخذ به غيره، وهذا هو شأن الصادقين، وأما شأن من دون5ه ف5ي المنزل5ة
هؤلء ل يؤاخذون بمثل ما يؤخذ به من تقدمه في المجالت السابقة. 

 وه55م ال55ذين ي55أتون كتبه55م بأيم55انهم،{فأصحاب الميمنة} يعن55ي: القيام55ة أزواج يعن55ي أص55نافا ثلث55ة وتقدم55ة {وكنتم}
أصحاب الميمنة يؤتى كتابه بيمينه، لكن ماذا عن السابقين؟ نعم؟ 

طالب:........... 
السابق أل يؤتى كتابه بيمينه؟ عل5ى ك5ل ح5ال ك5ل م5ن نج5ا فكت5ابه بيمين5ه، وك5ل م5ن هل5ك فكت5ابه بش5ماله، اب5ن ح5زم
ل55ه رأي ف55ي المس55ألة ل أعل55م أن أح55د ق55ال ب55ه، وه55و أن الم55ؤمنين يعط55ون كتبه55م بأيم55انهم، والكف55ار يعط55ون كتبه55م
بش5مالهم، وعص5اة الم5ؤمنين يعط5ون الكت5اب م5ن وراء الظه5ر، العاص5ي م5ن الم5ؤمنين، لي5س م5ن الم5ؤمنين الخل5ص
ال55ذين يعط55ون الكت55ب باليم55ان، ول م55ن الكف55ار الخل55ص ال55ذين يعط55ون الكت55اب بالش55مال، فتج55د الواح55د منه55م يعط55ى

كتابه من وراء ظهره. 
 يعطون كتبهم بش5مائلهم، لك5ن{وأصحاب المشأمة} وهم الذين يأتون كتبهم بأيمانهم {فأصحاب الميمنة}فقوله هنا 

ماذا عن السابقين؟ سيأتي في كلم المؤلف أنهم النبياء الذين سبقوا الناس في ك5ل مل5ة، م5ن الس5ابق ف5ي ك5ل مل5ة
نبيها ومن بعده تبع له، ويأتي الكلم في هذا. 

ما{ خ55بره}ما أصحاب الميمنة{ وه55م ال55ذين يؤت55ون كتبه55م بأيم55انهم، مبت55دأ خ55بره ]8:س55ورة الواقع55ة[ {فأصحاب الميمنة}
 والتكرير يعني: تكرير الخبر بلفظ المبتدأ ل ش5ك أن5ه لتعظي5م، لتعظي5م ش5أنه، ف5إذا ك5ررت المبت5دأ}أصحاب الميمنة

أو الخ55بر بنف55س المبت55دأ ل ش55ك أن ه55ذا ي55دل عل55ى تعظي55م ش55أنه، وك55ذا ل55و ك55ررت ج55واب الش55رط بنف55س لف55ظ فع55ل
 ه555ذه تعظي5555م ش555أن الهج555رة إل555ى ال((فم555ن ك5555انت هجرت5555ه إل555ى ال ورس5555وله، فهجرت5555ه إل555ى ال ورس5555وله))الش5555رط، 

 ما كلف،((من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه))ورسوله،لكن بالمقابل 
لن الهجرة لدينا أو للمرأة ل يستحق التعظيم، بل هو مس5تحق لل5ذم، والس5ياق س5ياق ذم، ق5د يق5ول ق5ائل مثل: لم5اذا
يذم من انتقل من بل5د م5ن إل5ى بل5د م5ن أج5ل أن ي5تزوج ام5رأة، أوم5ن أج5ل أن يض5ارب ف5ي التج5ارة ه5ل ي5ذم م5ن فع5ل
ل ما يذم؟ ه5ذا م5ا ي5ذم، ومثل5ه Uذلك؟ بحث عن زوجة في بلده فلم يجد فنتقل إلى بلد أخر عله أن يجد زوجة يذم وا
من ضاقت به المسالك في بلده في تجارته ما ف5ي عم5ل ف5ي بل5ده فنتق5ل إل5ى ب5دل أخ5ر ونح5ن ن5رى الن5اس م5ن غي5ر
ما............ ينتقلون من بلد إلى بلد تبعا للوظائف، ول أحد ينكر عليه5م، نع5م لمج5رد الهج5رة لمج5رد الزوج5ة، أو
لمج55رد ال55دنيا ه55ذا م55ا يلم ص55حابه ق55د فع55ل مباح55ا، لك55ن م55ن ه55اجر م55ن أج55ل ال55دنيا أو م55ن أج55ل ام55رأة يتزوجه55ا،
وأظهر للناس، وأظهر للناس، أنه هاجر إلى ال ورس5وله ه5ذا ال5ذي ي5ذم، ه5ذا ال5ذي ي5ذم، كم5ا ف5ي القص5ة المعروف5ة
ف5ي مه5اجر أم قي5س، يعن5ي نق5ول ذل5ك ل5و اس55تطردنا قليل لك5ن التوض55يح بالمثل5ة مه5م ج5دا لن ه5ذا ق5د يق5ول ق5ائل
الناس كلهم يسافرون من أجل التجارة من أجل الزواج حتى من أهل العل5م م5ن يفع5ل ه5ذا، ه5ل العلم5اء ينقل5ون م5ن
وظ55ائفهم م55ن مك55ان إل55ى مك55ان أو ينتقل55ون تب55ع لوظ55ائفهم ول أح55د يل55ومهم، نق55ول: نظي55ر ذل55ك م55ن دخ55ل قب55ل آذان
المغ55رب ف55ي ي55وم الثني55ن ومع55ه كي55س في55ه التم55ر، وفي55ه الم55اء، وفي55ه القه55وة، وفي55ه أش55ياء قب55ل أذان المغ55رب بنص55ف
ساعة وصلى بسط السماط ووضع التمر والقهوة والفناجيل والماء ومدري أيش والمنادي5ل، وك5ل م5ن دخ5ل م5ن ب5اب
المسجد تفضل يا أبو فلن افطر معنا، فلما أذن قال: بسم ال وأكل من التمر وشرب م5ن القه5وة، الرج5ل م5ا ص5ام



ول في أحد يقول أن الكل في مث5ل ه5ذا ال5وقت ف5ي ه5ذا المك5ان مح5رم، مب5اح الك5ل، ف5ي المس5جد وف5ي ه5ذا ال5وقت
مباح، لكن ما الذي أظهره لناس؟ أظهر لناس أنه صائم، فهو ي5ذم م5ن ه5ذه الحيثي5ة وأم5ا مج5رد الك5ل ف5ي المس5جد
ما في إشكال مباح، وكذلك الكل مع الذان ما في إشكال، ولو أكل بعده أو قبل5ه ل يختل5ف إل إذا أظه5ر للن5اس
س5واء ك5ان بمق5امه، أو بح5اله ولس5ان ح5اله ف5إنه منه5م، وهك55ذا م5ن ه5اجر إل5ى دني5ا يص5يبها وام5رأة يتزوجه5ا، وأظه55ر
للناس أنه مه5اجر إل5ى ورس5وله، طي5ب ه5اجر م5ن بل5د إل5ى بل5د يري5د أن ي5تزوج، وق5ال للن5اس وال أن5ا بانتق5ل م5ن ه5ذا
البلد، هذا كثرت فيه المعاصي والمنكرات، أنتقل إلى بلد المنكرات فيه تقل، والخوان فيه كثر هناك يعينونك على
الطاع55ة،هذا ال55ذي أظه55ره للن5اس، ه55ذا ي55ذم م55ن ه5ذه الحيثي5ة، وق55س عل55ى ه55ذا تص55رفات ك55ثيرة تش55به ه5ذا التص55رف،

 تعظي5م لش5أنهم ب55دخولهم الجن5ة، لش5ك{ما أصحاب الميمنة}ويقع فيها كثير من الناس بحيث يشعر أو ل يشعر، 
أن م55ن دخ55ل الجن55ة، م5ن زح ع55ن الن55ار وأدخ55ل الجن55ة فق55د ف55از، فق55د ف55از، بع55ض الن55اس يس55تهين ب55أمر الن55ار ويق55ول
مادام اليمان موجود أصله موجود والمعاصي ل توجب الخلود في النار ف5المر في5ه س5عة، ه5ل يص5بر عل5ى الن5ار
ولو لحظة؟ يختبر نفسه ل يمس نار، يأتي لمبة من اللمب5ات ال5تي مش5غلة م5ن رب5ع س5اعة أو خم5س دق5ائق فيلم5س
يمس يكفي هذا، هل يستطيع أن يصبر أويثبت هل يستطيع أن يض5ع أص5بعه عل5ى ش5يء ح5ار، وال ل يس5تطيع،
ه55ل يس55تطيع أن يمش55ي ح55افي عل55ى الس55فلت ف55ي ص55لة الظه55ر؟ م55ا يس55تطيع، البل55دان تتف55اوت لك55ن بل55دان أمره55ا
عظي5م، إذا س5رق الح5ذاء ف5ي ص5لة الظه5ر خلص يجل5س ف5ي المس5جد، أو العص5ر، وبع5ض الن5اس ل يطي5ق ذل5ك
في ص5لة المغ5رب والعش5اء، ل يطي5ق؛ لن5ه م5ترف فمث5ل ه5ذه الم5ور يؤاخ5ذ عليه5ا النط5ق بمث5ل ه5ذه الم5ور يؤخ5ذ
عليها أقل المش5ركين ع5ذاب أب5و ط5الب بش5فاعة الن5بي -علي5ه الص5لة والس5لم-، علي5ه نعلن م5ن ن5ار يغل5ي منهم5ا

دماغه، فكيف بمن يغمس كله في النار على ما سيأتي - نسأل ال السلمة والعافية-. 
فالنطق بمثل هذا أمره عظيم، ومن يصبر على البلء، من يصبر على البلء؟ لو بات ليله وع55رق ف5ي ب5دنه تغي5ر
عن وضعه الطبيعي يمكن يتمنى الموت من أجله، يتمنى مفارقة الحياة من أجل5ه، أو ص5داع أو غي5ر ذل5ك، يعن5ي
هناك أمراض في عرف الناس ليست شديدة، بل ل يزار من أبتلي بها كالزكام مثل، لك5ن ه5ل الوض5ع ط5بيعي م5ع
الزك55ام؟ فيتغي55ر ك55ل ش55يء ف55ي الحي55اة، وه55و زك55ام يعن55ي ي55وم ثلث55ة ف55ي الغ55الب ينته55ي، فكي55ف بغي55ره، ل55و قط55ع من55ك

((يص5بح عل5ىأصبع وذلك النعم الموجودة في أب5داننا ل نق5درها، ل يق5درها أل م5ن فق5دها، وف5ي الح5ديث الص5حيح: 
 الس555لما المفاص555ل، يحت555اج ك555ل مفص555ل إل555ى ص555دقة ش555كر له555ذا النعم555ة، طي555بس555لما ك555ل واح555د منك555م ص555دقة))

المفاصل تروح تتحرك على ما يريده النسان، طبيعي تتحرك لكن أنت تتصور إن أصبع عن5دك واح55د ل تس55تطيع
أن تثنيه، تعاني من ه5ذا الص5بع م5ن ه5ذا الص5بع م5ال ي5دركه إل م5ن ابتل5ي ب5ه، ل5و أن الرج5ل إذا م5ددت ل تنف5ك
أو الي55د تعب55ت تعب55ا ش55ديدا بس55ببه ول55ذلك عل55ى النس55ان أن يش55كر ه55ذه النع55م، وال -ج55ل وعل- يقب55ل القلي55ل وي55ثيب

 ب55دقيقتين م55ا((ويكف55ي م55ن ذل55ك ركعت55ان تركعهم55ا م55ن الض55حى))علي55ه، ي55ثيب علي55ه الث55واب الجلي55ل، إل55ى أن ق55ال: 
تحت55اج إل55ى أن تكل55ف نفس55ك، أو تس55بح، وتهل55ل وتك55بر ثلثم55ائة وس55تين ه55ذي أمره55ا يس55ير، فعل55ى النس55ان أن يهت55م
له5ذه الم5ور يعن5ي الس5تخفاف به5ذه العقوب5ات أم55ور أه55وال يعن5ي م5ا قرأن55ا ف5ي كلم أه5ل العل5م الش5ارح م5ن الكت5اب
والس55نة، يعن55ي: ف55ي الق55رآن م55ا يغن55ي ع55ن غي55ره، وف55ي الس55نة أيض55ا م55ا يجع55ل النس55ان يع55ش خائف55ا وجل، خ55وف ل



يوصله إلى حد اليأس والقن5وط ب5ل يبعث5ه عل5ى العم5ل، ل5و قرأن5ا ف5ي س5ير الص5الحين م5ن س5لف ه5ذا الم5ة عرفن5ا أن
من كان بال أعرف كان منه أخوف. 

 الن55بي - علي55ه الص55لة والس55لم- ك55ان يق55وم اللي55ل ح55تى تت555ورم ق55دماه وق55د غف55ر ل55ه م55ا تق55دم م55ن ذنب55ه وم55ا ت55أخر
ويص55لي وف55ي ص55دره أزي55ز ك55أزيز المرج55ل، والواح55د من55ا يق5ول: إذا م55ا ك5ان هن55اك خل55ود ف55ي الن55ار والم55آل إل55ى الجن5ة
لم55اذا ل نس55تمتع، ه55ذا كلم ل55ن يص55در ع55ن عق55ل فض55ل ع55ن دي55ن، ف55إن النس55ان ل55و وض55ع ي55ده عل55ى ش55يء ف55ي

الشمس ما استطاع أن يصبر عليه، - وال المستعان-. 
{م//ا أص//حاب الش555مال ب555أن ي5555ؤتى ك555ل منه5555م كت555ابه بش555ماله، ف555ي مقاب555ل أص555اب الميمن555ة، {وأص//حاب المش//أمة}

م5ا أص5حاب الميمن5ة تعظي5م لش5أنهم وم5ا أص5حاب المش5أمة تحقي5ر لش5أنهم، وألئك تعظي5م ش5أنهم ب5دخولهم المشأمة}
، الن ال55ترتيب أحيان55ا{والس//ابقون} –الجن55ة، وه55ؤلء تحقي55ر ش55أنهم ب55دخولهم الن55ار، - نس55أل ال الس55لم والعافي55ة 

يكون على سبيل التدلي، وأحيانا يكون ع5ل س5بيل ال5ترقي، س5بيل الت5دلي م5ن الس5فل إل5ى العل5ى، م5ن العل5ى إل5ى
السفل هذا التدلي، والترقي من السفل إلى العلى، والذي عندنا بالنسبة للفظ الكلم المجمل، ما في ترتيب لن55ه
ذك55ر أص55حاب الميمن55ة ث55م أص55حاب المش55أمة ث55م ذك55ر الس5ابقين، يعن55ي: ل55و ك55ان عل5ى س55بيل ال55ترقي ل55ذكر أص55حاب
المشأمة، ثم أصحاب الميمن5ة، ث5م الس5ابقين، ول5و ك5ان عل5ى س5بيل الت5دلي ل5ذكر الس5ابقين، ث5م أص5حاب الميمن5ة، ث5م

{أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة،أصحاب المشأمة، يعن55ي: هن55اك ل55ف ونش55ر، الل55ف حص55ل ف55ي أول الكلم 
 هذا لف، نشره فيما بعد؛ لنه بدأ بشرح أحوال السابقين، ثموأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون}

ثن55ى بش55رح ح55ال أص55حاب اليمي55ن، ث55م ثل55ث بح55ال أص55حاب الش55مال، يعن55ي: ل55و ك55ان ترتي55ب النش55ر التفص55يلي عل55ى
ذ اخت5ل ال5ترتيب ق5ال أه5ل العل5م: إن5ه ل5ف وترتي55ب مش5وش، يعن5ي: Uنف5س ترتي5ب الجم5ال قلن5ا: ل5ف ونش55ر مرت5ب، وا
يختل555ف ع555ن ترتي555ب الجم555ال، اب555ن القي555م - رحم555ه ال تع555الى- ف555ي كت555ابه طري555ق الهج555رة ذك555ر الص555ناف، ذك555ر
الصناف الثلثة، وشرح البرنامج اليومي الذي يسيرون عليه كأنه واحد منهم، فشرح حال المقربي5ن م5ن الس5تيقاظ
إلى النوم، وشرح حال أصحاب اليمين الذين هم البرار من الستيقاظ إلى النوم، ولما شرح الح5ال، ح5ال المقربي5ن
ذكر أنه لم يشم لهم رائحة، لن البرنامج الذي ذك5ره ك5أنه يحك5ي طريقت5ه وخطت5ه، ه5ذا لي5س بلزم ع5ن أن النس5ان
يتحدث عن ما يعرف ويكون مطبق ل5ه بح5ذافيره، ق5د يك5ون مقص5ر وم5ع ذل5ك اب5ن القي5م مع5روف بالعب5اد، ومع5روف
ب5الخلص، روائح الخلص تش5م م5ن ثناي55ا كلم5ه، لك5ن م5ع ذل5ك ق5ال: أن5ه م5ا ش5م له5م رائح5ة ول ش5ك أن ه5ذا ل

سبيل التواضع. 
وال م55555555555555555555ا خ55555555555555555555وف ال55555555555555555555ذنوب
لك55555555555ن خ55555555555وفي أن يزي55555555555غ القل55555555555ب

نه555555ا عل555555ى س555555بيل العف555555و والغف555555ران Uوا
ع5555555ن تحكي5555555م ه5555555ذا ال5555555وحي والق5555555ران

أنت ما تخاف من المعصية في مقاب5ل الش5رك، لكن5ك تخ5اف المعص5ية بعتب5ار عظ5م م5ن عص5يت، لك5ن إذا قارنته5ا
بالش55رك ه55انت، لكنه55ا بالنس55بة إل55ى م55ن عص55يت أمره55ا عظي55م، ش55رح ح55ال المقربي55ن، أن55ا أتمن55ى م55ن ك55ل واح55د م55ن
الخوان أن يرجع إلى هذا الكلم ف5ي طري5ق الهجرتي5ن، ش5رح البرنام5ج خط5ة يس5يرون عليه5ا، ث5م ش5رح ح5ال الب5رار



ومنهجه555م ال55ذي يس55يرون علي55ه، ث55م ش55رح أح55وال طبق55ات الخ55رى، يرج55ع إليه55ا ف55ي ه55ذا الكت55اب النفي55س، الج55امع،
النافع، الماتع، فهو من أنفس كتب ابن القيم -رحمه ال تعالى- وكل ما كتبه نفيس -رحمه ال-. 

، ق5555ال:]10:س5555ورة الواقع5555ة[{والس//ابقون الس//ابقون}يق555ول المؤل5555ف - رحم555ه ال تع5555الى - ف5555ي ق555وله -ج555ل وعل-: 
في*{أولئك المقربونوالس55ابقون إل55ى الخي55ر وه55م النبي55اء مبت55دأ الس55ابقون تأكي55د لتعظي55م ش555أنهم،يعني تأكي55د لفظ55ي، 

 وتج55د{سابقوا، س/ارعوا} الس55ابقون إل55ى الخي55ر الممتثلي55ن لق55وله -ج55ل وعل-: ]12-11:س55ورة الواقع55ة[ جنات النعيم}
بع55ض الن55اس يس55مع القام55ة وك55أنه ل يس55مع، وق55د وج55د م55ن س55لف ه55ذه الم55ة م55ن يق55ول: "إن م55ن ل يحض55ر إل55ى
المس5جد ح5تى ي5دعا إن5ه لرج5ل س5وء"، م5ا يحض5ر ح5تى ي5دعا ح5ي عل5ى الص5لة ح5ي عل5ى الفلح، وتج5د م5ن يس5مع

ذا سمعت النهي فبادر بالترك ممتثل.  Uالقامة وكأنه ل يسمع، فإذا سمعت المر اللهي فبادر للتطبيق، وا
ذا{س//ابقو، وس//ارعوا} Uلتك55ون مم55ن ينطب55ق علي55ه ه55ذا الوص55ف، الس55ابقون الس55ابق م55ن س55بق غي55ره، س55بق غي55ره، وا 

نظرنا إلى النبي5اء ال5ذين خص5هم المفس5ر به5ذا الوص5ف، رأين5ا ه5م ق5د س5بقوا غيره5م وه5ذا س5بق مطل5ق، وهن5اك س5بق
نسبي، كسبق أبي بكر إلى السلم، وسبق خديجة، وسبق علي، سبق بلل، هؤلء سابقون، وقد جاء وصف م55ن
صلى إلى القبلتين بالسابقين الولين، على خلف بين أهل العلم في المراد بالسابقين الولين، فهم سابقون، وعلى
قول المؤلف يخرجهم من السبق الذي وصفهم ال به ف5ي الق55رآن،السبق أم5ر نس5بي فك5ل م5ن س5بق غي5ره إل5ى الخي5ر
لى ترك ما نهي عنه فهو سابق، فالسبق المطلق ل شك أنه للنبياء، وهناك سبق نسبي، يتصف ب5ه م5ن يس55ارع Uوا
إل555ى الس555تجابة للنبي555اء، فه555م س555ابقون وهن555اك الولي555ة المطلق555ة، والولي555ة النس555بية وه555ذا مع555روف ف555ي لغ555ة الع555رب
ونصوص الشرع، يعني: حينما يقول في صلة الكسوف: "صلى الن5بي -ص5لى ال علي5ه وس5لم-، ص5لة الكس5وف
فقام قي5ام ط5ويل نح5و م5ن س5ورة البق5رة، يعن5ي نح5وا م5ن س5ورة البق5رة، ه5ذا طوي5ل يعن5ي: بق5راءة الن5بي -علي5ه الص5لة
والس5لم-، نحت5اج إل5ى س5اعة أو أك5ثر، ث5م رك5ع ركوع5ا ط5ويل، ث5م ق5ام رف5ع م5ن الرك5وع فق5ام قي5ام ط5ويل دون القي5ام
ل نس55بية؟ مطلق55ة؛ لن55ه ل55م يتق55دمه ش55يء، ث55م رك55ع، ث55م رف55ع، ث55م س55جد، س55جدتين Uالول"، الول هن55ا أولي55ة مطلق55ة وا
طويلتين قال في الركع الثاني دون الركوع الول، في الس5جود الث5اني دون الس5جود الول، لك5ن ف5ي الركع5ة الثاني5ة،
قام إل5ى الركع5ة الثاني5ة وق5د تق5دم قيام5ان، وركوع5ان، وس5جودان، فق5ال: " ق5ام قي5ام ط5ويل دون القي5ام الول، ث5م رك5ع
ركوعا طويل دون الركوع الول، ثم رفع فقام قيام طويل دون القيام الول"، الن الول ما المراد به؟هل المراد ب55ه
الولية المطلقة، فتكون الثلثة القيام5ات والثلث5ة الركوع5ات، والثلث الس5جدات متس5اوية، لنه5ا كله5ا تتص5ف بأنه5ا
دون الولي5ة أولي5ة مطلق5ة، أو أن الص5لة متدرج5ة، القي5ام الول أط5ول ث5م ال5ذي يلي5ه، ث5م ال5ذي يلي5ه، وهك5ذا الرك5وع

والسجود؟
طالب:......... 

نعم 
طالب:....... 

ل أه55ل العل55م يقررون55ه نس55بي لن ص5لة الن55بي -علي55ه الص55لة والس55لم- عل55ى ه55ذه الطريق55ة ج55اءت فك55ل قي55ام دون
الذي قبله، وكل ركوع دون الذي قبله، فالذي يلي سابق بالنسبة للذي يليه، والذي يلي5ه مس5بوق بالنس5بة لل5ذي قبل5ه،
فالسبق نس5بي، فالنبي5اء ه5م الس5ابقون س5بقا مطلق5ا، س5بقا مطلق5ا، وأول م5ن آم5ن ب5ه الزم5رة ال5تي ه5ي أول م5ن ي5ؤمن



بالنبي55اء ه5م الس5ابقون، س5بقا نس55بيا بالنس5بة لم5ن ت55أخر عن5ه، ومعن55ى كلم5ة س5لف، يعن55ي: مض55ى وس55بق غي5ره مم5ن
((خيرك5م قرن5ي ث5مخلف، ومعلوم أن ه5ذا المص5طلح الس5لفي يمت5د إل5ى نهاي5ة الق5رن الث5الث المنص5وص علي5ه بق5وله: 

، والخلف في الرابع، وعلى كل حال ح5تى الق5رن مختل5ف في5ه، ه5ل الم5راد ب5أربعينالذين يلونهم، ثم الذين يلونهم))
س55نة أو س555بعين س55نة أو م55ائة س55نة، لك555ن ال555ذي ق555رر اب55ن حج555ر الق555رون المفض555لة ال555تي تنته555ي عل555ى رأس م555ائتين
وعش5رين م5ن الهج5رة، فه5ؤلء س5ابقون لم5ن ج5اء بع5دهم، فالس5بق نس5بي والم5راد ب5ه: م5ن اتص5ف ب5ه ول5و ت5أخر زم5انه
ذا قلن55ا: أن ا لم55راد Uعل55ى م55ا يخت55اره ك55ثير م55ن أه55ل العل55م، إذا اتص55ف به55ذا ا لوص55ف، وه55و المس55ابقة والمس55ارعة، وا

{ثلةبالسابقين هم المقربون، هم المقربون قلنا: أن من المقربي5ن م5ن تق5دم زمن5ه ومنه5م م5ن ت5أخر وس5يأتي ف5ي ق5وله 
، دل عل55ى أن الس55ابقين ل يختص55ون بالنبي55اء، ل يخت55ص]14-13:س55ورة الواقع55ة[وقليل من الخرين}* من الولين

والس///ابقون إل///ى الخي///ر وه///م النبي///اء مبت///دأ الس///ابقون تأكي///د لتعظي///موص5555ف الس5555ابقين بالنبي5555اء؛ لن5555ه ق5555ال: 
. المقرب5ون موج5ودون عل5ى م5ر العص5ور وه5م م5ن عم5ل بعمله5م، م5ن فع5ل الم5أمورات س5واءشأنهم،أولئك المقربون

ك55انت عل55ى س55بيل الل55زام أو عل55ى س55بيل الن55دب، وت55رك المحظ55ورات س55واء ك55ان عل55ى س55بيل الل55زام أو عل55ى س55بيل
الكراهي5ة، م5ن طب5ق ه5ذا يس5تحق ه5ذا الوص5ف، يس5تحق ه5ذا الوص5ف لس5يما إذ اتص5ف بالمب5ادرة، مج5رد م5ا يس5مع

{ثل//ة م//نالم555ر يمتث555ل، ومج555رد م55ا يس555مع النه555ي يك555ف ه55ذا يس555تحق أن يوص555ف ب55أنه س555ابق وأن555ه مق555رب، وق555وله 
مبتدأ أي: جماع/ة م/ن الم//م {ثلة من الولين} ح55تى عل55ى اختي55اره ه55و ف55ي ق55وله: وقليل من الخرين}* الولين

. هل هذا الكلم يدل عل5ى اختص5اص النبي5اء؟ جماع5ة م5ن الم5م الماض5ية، وقلي5ل م5ن الخري5ن م5ن أم5ةالماضية
محمد - صلى ال عليه وسلم -، وهم السابقون من المم الماضية وه5ذه الم5ة، يعن5ي: كلم5ه يؤي5د بعض5ه بعض5ا

 جماع55ة م55ن الم55م الماض55ية،{ثلة من الولين}أو ي55رد بعض55ه عل55ى بع55ض؟ ي55رد بعض55ه عل55ى بع55ض؛ لن كلم55ه 
 م5ن{وقليل من الخرين}يعني المقصود بهم أنبي5اء الم5م الماض5ية فق5ط؟ أو مم5ن تبعه55م واتص55ف به5ذا الوص55ف، 

 وه55م محم55د -ص5لى ال علي5ه وس55لم-، وثل5ة م5ن{وقليل من الخرين}أم5ة محم55د -ص5لى ال علي5ه وس55لم-، وق5ال: 
 ه55م محم55د -ص55لى ال علي55ه وس55لم- ك55ان كلم55ه يش55هد{وقلي//ل م//ن الخري//ن}الولي55ن جماع55ة النبي55اء الس55ابقين،

 ق5ول ض5عيف، والنبي55اء: وهم النبياءبعضه لبعض لكنه قلق م5ا يمك5ن أن يفس5ر الكلم به5ذا، لك5ن م5ع ذل5ك ق5وله
ن اتص5فوا به5ذا الوص5ف، وه5م أح5ق الن5اس به5ذا الوص5ف إل أن الم5ر ل يقتص5ر عليه5م، ب5ل ك5ل م5ن س5بق إل5ى Uوا
اس55تجابة للنبي55اء، وس55بق وب55ادر إل55ى فع55ل الخي55رات واجتن55اب المنك55رات والمحظ55ورات ف55إنه يس55تحق أن يوص55ف ب55أنه

{ثل/ة م/ن الولي//ن} ،]15ة:س55ورة الواقع55[ {على سرر موض/ونة} مبتدأ خبره يق55ول: {ثلة من الولين}م55ن الس55ابقين، 
مبتدأ أي: جماعة من المم الماض/ية، وقلي/ل م/ن الخري/ن أي م/ن أم/ة محم/د -ص/لى ال علي/ه وس/لم-، وه/م

. ه55ذا ق55ول أن الم55راد ثل55ة أي جماع55ة م55نالسابقون من المم الماضية وهذه المة، والخبر عل/ى س/رر موض//ونة
الولي5ن، والقل5ة م5ن الخري5ن م5ن ه5ذه الم5ة ي5دل عل5ى أن م5ن اتص5ف به5ذا الوص5ف م5ن الم5م الس5ابقة لس5يما إذا
تب55اعهم Uنظرن55ا إل55ى المجم55وع م55ن آدم إل55ى عيس55ى -علي55ه الس55لم-، يعن55ي م55ن س55ابق إل55ى اليم55ان به55م والتص55ديق وا
أكثر ممن سابق وسارع في هذه المة، يعني: إذا نظرنا إلى الف5راد ف5إن ه5ذا الكلم لي5س بص5حيح، وأن أتب5اع ك5ل
ن55بي الس55ابقون فيه55م أك55ثر م55ن الس55ابقين ف55ي ه55ذه الم55ة فه55ذا الكلم لي55س بص55حيح؛ لن55ه ي55أتي الن55بي ومع55ه الره55ط،
وي55أتي الن55بي ومع55ه الرج55ل وال55رجلن، وي55أتي الن55بي ولي55س مع55ه أح5555د،هل نق55ول أن أتب55اع النبي55اء مم55ن س55ارع إل55ى



التص55ديق به55م ك55ل واح55د بعين55ة أس55رع أك55ثر مم55ن س55ارع إل55ى التص55ديق ب55النبي -علي55ه الص55لة والس55لم-، يعن55ي إذا
نظرن55ا إل55ى المجم55وع، مجم55وع الم55م الس55ابقة وقارن55ا الس55ابقين منه55م م55ع الس55ابقين مم55ن آم55ن ب55النبي -علي55ه الص55لة
والس55لم-، ص55ار للنظ55ر مج55ال، أم55ا إذا نظرن55ا إل55ى أفراده55م فل، عل55ى أن م55ن أه55ل العل55م م55ن يرج55ح أن الثل55ة م55ن
الولي555ن، والقلي555ل م555ن الخري555ن كله555م م555ن ه555ذه الم555ة، فالثل555ة م555ن الولي555ن م555ن الص555در الول م555ن ه555ذه الم555ة ف555ي
الصحابة، والتابعون، المقربون ك5ثيرة، لن العل5م فهي5م أك5ثر، والعم5ل فيه5م أك5ثر، بينم5ا المقرب5ون الس5ابقون ف5ي آخ5ر
هذه المة أقل بكثير، لنه ل يأتي زمان إل والذي بعده ش5ر من5ه، ل ي5أتي زم5ان إل وال5ذي بع5ده ش5ر من5ه، فم5ازال
ن ك5ان باقي55ا إل5ى قي55ام الس5اعة، وأن5ه يوج55د قلي5ل بالنس5بة لم5ن تق5دم مم5ن يتص55ف به5ذا الوص55ف م5ن Uالخي5ر ينق5ص وا
ه5ذه الم55ة، ول ش55ك أن م5ن يتص55ف به55ذا الوص55ف يتمس55ك ويعتص55م بالكت55اب والس55نة ف55ي الزم55ان ال55تي ك55ثرت فيه55ا
الفتن والمنكرات، ل شك أن أمره عظيم وشأنه كبير وأجره ل شك أنه عظيم ج5دا ول5ذا ج5اء ف5ي الح5ديث ال5ذي رواه

((أن للعام55ل ف55ي آخ55ر الزم55ان عن55د تغي55ر الن55اس أج55ر خمس55ين م55ن الص55حابة؛ لنه55مأب55و داوود وه55و ح55ديث حس55ن: 
؛ لنه ل يجد م5ن يعني5ه، والفت5ن ك5ثير والمغري55ات أك5ثر، بيمن5ا ل يوج5دقالوا: منا يا رسول أو منهم قال: بل منكم))

مغريات في الوقت السابق، نعم يوجد هواء ونفس وشيطان، لكن المغري5ات إل5ى أن فتح5ت ال5دنيا عل5ى الن5اس، قب5ل
ثلثي55ن س55نة ف55أمر الن55اس ع55ن الج55ادة ف55ي الجمل55ة، نع55م الخي55ر ك55ثير الن ب55ل ل55و ق55ال أح55د إن القب55ال عل55ى ال55دين
والقب5ال عل5ى العل5م أك5ثر م5ن ذي قب5ل لم5ا بع5د، لك5ن الع5برة بالعم5ل، يعن5ي: يوج5د عل5م لك5ن العم5ل قلي5ل، بيمن5ا ه5و
ذا قارن55ا بي55ن ح55ال أه55ل العل55م م55ن س55لف ه55ذه الم55ة ومم55ن ج55اء بع55دهم كم55ا ق55رر ذل55ك Uف55ي الس55ابقين العم55ل ك55ثير، وا
الحافظ ب5ن رج5ب ف5ي فض5ل عل5م الس5لف عل5ى الخل5ف، وج5دنا أن العل5م يك5ثر ف5ي المت5أخرين م5ن جه5ة الق5در، الك5م،
وأما بالنسبة للكي5ف، فه5و عن5د الس5لف أك5ثر، تج5د كلم الس5لف قلي5ل ج5دا كلم5ات مع5دودة لكنه5ا كافي5ة ش5افية، بينم5ا
الكلم كثير عند المتأخرين، ولكن يمكن أن يستغنى ببعض5ه ع5ن بع5ض، يق5رر الح5افظ ب5ن رج5ب -رحم5ه ال- أن
من فضل عالم على غيره لكثرة كلمه فقد أجرى بسلف هذه المة، فقد أجرى بسلف هذه الم5ة، يعن5ي: ل5و ق5ارنت
بي55ن العلم55اء ف555ي زمانن555ا تج555د منه555م م55ن يتكل55م عل555ى الي55ة أو عل55ى الح55ديث بكلم555ات مع555دودة لكنه55ا تكف55ي الس55امع
وتش55فيه، ومنه55م م55ن يطل55ق ويتكل55م بكلم ك55ثير ج55دا لك55ن تج55د أك55ثره مك55رر وف55ائدته قليل55ة، وه55ذا وص55ف عل55م الس55لف
بالنس5بة لعل5م الخل5ف، ق5د يق5ول ق5ائل: إن الن5اس احت5اجوا إل5ى ش5يء م5ن البس5ط والتفص5يل ول5ذا يجي5ب ش5يخ الس5لم
عن بعض الفتاوى بمائتي صفحة فتوى واحدة يكتبها مائة صفحة في جلسة والمام أحمد يكتبها بكلمة، أو جمل55ة،
ه5ل نق5ول أن ش5يخ الس5لم أعل5م م5ن الم5ام أحم5د؟ أب5و بك5ر يف5تي بكلم5ة أو يتوق5ف، وك5ذلك الص5حابة وم5ن تبعه5م
بإحس55ان ه55ذه طريقته55م، لك55ن ك55ثر العل55م وف55رع وش55قق، وم55ع ذل55ك ص55ار عل55ى حس55اب العم55ل، ص55ار عل55ى حس55اب

، إذا ق55رن أن الثل55ة والقلي55ل كله55م م55ن ه55ذه القل55ة، فم55رده إل55ى ه55ذا،{قليل من الخرين}العم55ل، - ال المس55تعان -، 
وه5555و أنه555م ف555ي أول الم5555ر عل555ى الج555ادة، وعل555ى ق5555رب عه555د ب5555النبي -علي555ه الص555لة والس5555لم-، والم5555ؤثرات قليل555ة
والختلط ب555المم الخ555رى قلي55ل، بينم55ا الم555ؤثرات ك55ثيرة، وزم555ان المت555أخر ول555ذا تج55دون والقل55وب بي55ن أص55عبين م55ن
أص55ابع الرحم5ن تج55د النس55ان الي55وم عل55ى الج5ادة لك5ن م5ن الغ5د أو بع5د م5دة تس55تنكر ه5ذه النس5ان لس55يما إذا غ5اب
عنك مدة ولو يسيرة، تجد فرق بين ما كان يعمله في العام الماضي، وما يعمله في هذه السنة، وكل إنسان يلمس
ه55ذا م55ن نفس5ه، إل م55ن م55ن ال علي5ه بتوب55ة ورجع55ة ص55ادقة، تج55ده ف55ي ي55ومه أفض55ل م55ن أمس55ه وهك55ذا، لك5ن الك55ثير



والغالب العكس، كل واحد منا ينظر إلى نفسه ويقارن بين حاله الن وبين قبل عشرين سنة، كنا إذا سمعنا القرآن
قبل عشرين سنة تجد البكاء كثير بين الناس فضل عن ثلثين وأربعين سنة، لكن الن يقرأ القرآن بأصوات م55ؤثرة

ول حد يتحرك، ول عاد حرك ساكن بين الناس، - وال المستعان-. 
وعل55ى ك55ل ح55ال ف55ي ه55ذا الكلم ق55ولن له55ل العل55م منه55م م55ن ي55رى أن لثل55ة م55ن الولي55ن م55ن الم55م الماض55ية، وم55ن
الخرين من هذه الم5ة، ومنه5م م5ن ي5رى أن الثل5ة والقل5ة كله5م م5ن ه5ذه الم5ة، ول ش5ك أن المقربي5ن ف5ي ص5در ه5ذه

س55ورة[ {عل//ى س/رر موض/ونة}الم55ة أك55ثر منه55م ف55ي أخره55ا، وه55م الص55ادقون م55ن الم55م وه55ذه الم55ة والخ55بر ق55وله: 
 أخ55ذ يفص5ل ف55ي ح5ال الس5ابقين وه55م بالنس55بة للجم5ال أخ5ر م5ن ذك55ر، وبالنس55بة،{على سرر موضونة}،]15:الواقع55ة

للتفص55يل أول م55ن ذك55ر، عل55ى س55رر موض55ونة يعن55ي منص55وبة منس55وجة يق55ول: بقض55بان ال55ذهب والج55واهر، الس55رر
المنسوجة بقضبان الذهب والجواهر، الذهب حرام على ذكور المة أن يشربوا فيه وأن يستعملوه، ولكنه في الخرة
حل لهم، والذهب والحرير يستعملها الكفار في الدنيا،وهي لهم في الدنيا ولنا في الخرة، كما في جاء ف5ي الح5ديث

 فلي5س ش5يء ممن5وع ف5ي الخ5رة مم5ا من5ع من5ه ف5ي ال5دنيا وم5ن اس5تعماله ف5ي((ه5ي له5م ف5ي ال5دنيا ولك5م ف5ي الخ5رة))
((م5ن ش5ربها ف5ي ال5دنيا ل5م يش5ربها ف5ي الخ5رة، وم5ن س5معالدنيا مع علمه بأنه ممنوع منه كما في جاء في الخم5ر: 
 وه5و جم5ع س55رير}{على سرر والج5زاء م5ن جن5س العم5ل،الغناء في الدنيا لم يسمع غن5اء الح5ور العي5ن ف5ي الجن5ة))

وه555و م55ا يجل55س علي55ه وين555ام علي55ه موض555ونة يعن55ي منس55وجة بقض55بان ال55ذهب والج555واهر، هن55اك جنت55ان م55ن ذه55ب،
}{متكئين عليها ]16:س55ورة الواقع55ة[ {متكئين عليها متقابلين}وجنتان م55ن فض55ة، عل55ى م55ا ذك55ر ف55ي س55ورة الرحم55ن، 

يعن55ي: عل55ى ه55ذه الس55رر، متق55ابلين وج55وه بعض55هم إل55ى وج55وه الخري55ن ل ي55ولي أح55دهم ظه55ره، ب55ل الوج55وه متقابل55ة،
الوج55وه متقابل555ة،كل إنس55ان يس55مع ه55ذا الكلم ويطم55ع في55ه وتش55رئبوا نفس55ه إلي55ه، لك55ن م55ع الس55ف أن تج55د م55ن يمن55ي
نفس55ه به55ذا ول يعم55ل أو يخ55الف أحيان55ا ف55ي بع55ض المراك55ب م55ن وس55ائل النق55ل كراس55ي متقابل55ة، تج55د كرس55ين هن55ا أو
كرسين أو ثلثة متقابلين، من الذي يركب في هذه ومن الذي يركب في ه5ذه، تج5د م5ع الس5ف أن ه5ذه فيه5ا نس5اء
ويقابلها ل رجال من غير محارمهن، هل مثل هؤلء يرجون مث5ل ه5ذه الس5رر ال5تي عليه5ا متق5ابلين وه5ن يخوض5ون

((ول5ن ينج5ئ أح5دكم أو أح5دكم عمل5ه ق5الوافي المحرمات؟ ك5ل ش5يء برحم5ة أرح5م الراحمي5ن والعم5ل ل ينج5ي ب5ذاته 
 ول يس55تطيع أح55د أن يحك55م عل55ى ه55ؤلء العص55اةول أن55ت ي55ا رس55ول ال ق55ال: ول أن55ا إل أن يتغم55دني ال برحمت55ه))

بحكم أو يقطع لهم بشيء لكن هذه وسائل وأسباب، هذه وسائل وأسباب ويحصل في هذه المراكب ما يحص5ل م5ن
ذا علمنا أن الج55زاء م55ن جن55س العم55ل، {متكئين عليها متقابلين}المخالفات، ولذا يقول في هؤلء:  U{جزاء وفاقا} وا

{عل//ى س//رر، ه55ل يرج555وا م55ن يرتك555ب مث55ل ه55ذا المحض555ور مث55ل ه55ذا ال55ترغيب؟ ومث555ل ه55ذا الوع55د، ]26:س555ورة النب555أ[
، متق5ابلين ح5ال، ح5ال ك5ونهم متق5ابلين م5ن الض5مير ف5ي الخ5بر، عل5ى س5رر موض55ونة]44:س5ورة الص5افات[ متقابلين}

هذا الخبر متكئين حال، متقابلين حال، ح5ال ك5ونهم متكئي5ن، وح5ال ك5ونهم متق5ابلين، يق5ول: ح5ال م5ن الض5مير ف5ي
الخبر، الخبر الذي هو على سرر موضونة والمراد: متعلق الجار والمجرور، متعلق الجار والمجرور. 

ولدان غلمان وزن5ا ومعن5ا مخل5دون والم55راد بط5وافه هن5ا:] 17:سورة الواقعة[ }ولدان مخلدون{ للخدمة {يطوف عليهم}
للخدم555ة، للخدم555ة، ول555دان مخل555دون عل555ى ش555كل الولد يهرم555ون، يعن555ي: ش555باب ص555غير يخ555دمون أص555حاب الجن555ة،

. وق55ال بع55ض م55ن فت55ن]17:س55ورة الواقع55ة[ {يطوف عليهم ولدان مخلدون}يخ55دمون ه55ذا الن55وع ال55ذين ه55م الس55ابقون، 



وقال بعض من فتن: أن ه5ؤلء الغلم5ان وه5ؤلء الول5دان يطوف5ون، عليه5م يق5ولن كلم قبي5ح ل ينبغ5ي أن ي5ذكر، ورد
عليه، يعني: لو بحثتم عن كتاب خواطر شيطانية، وجدتم هذا القول القبيح والرد علي5ه، وأن5ا ل أس5تطيع أن أذك5ره،

لكنه قول في غاية السوء. 
يط55وف عليه55م م55ن أج55ل الخدم55ة ول55دان مخل55دون عل55ى ش55كل الولد ل يهرم55ون، منه55م م55ن ق55ال: أن ه55ؤلء الول55دان
ال5ذين ه5م م5ن أولد الم5ؤمنين ال5ذين ل5م يعلم55وا م5ن الص5الحات م5ا يس5تحقون ب5ه أن ينعم55وا ل55ذواتهم، ول55م يرتكب55وا م5ن
المنك55رات م55ا يع55اقبون علي55ه بس55ببه في55دخول الن55ار، ه55ذا ق55ول لكن55ه ق55ول م555ردود لن أولد الم55ؤمنين يتبع55ون آب55ائهم

، وأطف55ال المس55لمين ف55ي الجن55ة ه55ذا الق55ول]21:س55ورة الط55ور[{ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من ش/يء}
المجزوم به المقطوع، ومنه5م م5ن يق5ول: أن ه5ؤلء الول5دان ه5م أطف5ال المش5ركين مهيئون للخدم5ة، لنه5م ل يع5اقبون
بذنوب آبائهم، ولم يقدموا شيئا يجزون به دخول الجنة، وعلى كل حال الخلف في أولد المشركين ق5ال في5ه الن5بي

 واب5ن القي5م ف5ي طري5ق الهجرتي5ن ف5ي طبق5ات الن5اس ذك5ر((ال أعل5م بم5ا ك5انوا ع5املين))-علي5ه الص5لة والس5لم-: 
القوال في أولد الكفار، وأولد المسلمين. 

عل55ى ش55كل الولد ل يهرم55ون، يعن55ي: ل تتغي55ر ص55ورهم، لك55ن الولد ف55ي ال55دنيا تج55ده ف55ي المرحل55ة البتدائي55ة عل55ى
شكل، في المرحلة الثانوية على شكل آخر، بع5د ذل5ك ص5ار رج5ل ك5بير، ث5م ب5ه النق5ص، ه5ذه ح5ال ال5دنيا ه5ذه ح5ال
الدنيا، أما في الجنة فحال هؤلء الولد على سن واحدة، وعلى شكل واحد ل يتغير، أبد الباد كما أن أهل الجنة

((وط55ول ك5ل واح5د منه5م س5تون ذراع5ا، ط5ول أبيه5م))س5نهم ثلث5ة وثلثي5ن ل يزي5د، كم5ا ف55ي الح5اديث الص5حيحة، 
، كم باقي يا الخوان. ((سبعة أذرع))كما في الصحيحين وغيرهم، وأما بالنسبة للعرض كما في المسند وغيره: 

ها، وصل يعني نقف عند هذا، يعني ما في مانع أن نواصل بس أنا أخشى أن يكون في أحد يتضرر بالتأخير.
طالب:........... 

إيه بس أنا أخشى أن يكون ف5ي أح5د مرت5ب أم5وره عل5ى ش5يء، عل5ى ك5ل ح5ال ل5ن نس5تطيع أن نكم5ل ك5ل م5ا يتعل5ق
بالسابقين في هذا الدرس فيرجع إلى درس لحق إن شاء ال، وال أعلم. 

وصلى ال وسلم على نبينا محمد.
تواصل يا شيخ. 

على كل حال من الغد إن شاء ال وما بعده سيكون القامة بع5د نص5ف س5اعة م5ن الذان، بع5د نص5ف س5اعة م5ن
الذان، فترتب المور على هذا..


